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1. GRUNNLAG FOR PLANARBEIDET
Med bakgrunn i ambisjon om å utvikle Ofotfjordens potensiale som
rekreasjons- og næringsområde, har Ofotsamvirket anbefalt at alle kommunene
utarbeider kystsoneplaner for sine kommuner.
Evenes og Narvik kommuner har utviklet et felles plangrunnlag som
behandles som kommunedelplan i de respektive kommunene i henhold til
kapitel VII i Plan- og bygningsloven..

2. OVERORDNEDE PLANFORUTSETNINGER
Globale og nasjonale
-

FN-konferansen for miljø og utvikling i Rio De Janeiro
1992
Lov om kulturminner
ILO konvensjon nr 169
St.meld. nr. 58 (1996-97) – Bærekraftmelding
St.meld. nr. 8 (1999-2000) – Miljøpolitikk og –tilstand
St.meld. nr. 29 (1996-97) – Arealmelding
St.meld. nr. 40 (1994-1995) – Opptrapping av barskogvernet
fram mot år 2000
St.meld. nr. 43 (1998-1999) – Bruk og vern av kystsonen
St.meld. nr. 62 (1991-1993) - Ny landsplan for
nasjonalparker og større verneområder i Norge.
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges
interesser i planlegging
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for samordnet areal- og
transportplanlegging
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for vernete vassdrag
Fredrikstad-erklæringen

Regionalt og lokalt
-

Fylkesplan for Nordland

3. OVERORDNET MÅL
Avklare og søke å hindre konflikter mellom ulik bruk og vern, samt legge til
rette for bærekraftig utvikling av kystrelaterte næringer.
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4. DELMÅL
4.1 VERNEINTERESSER
Biologisk mangfold
Naturen i Evenes skal forvaltes slik at arter som finnes naturlig sikres i
levedyktige bestander og at det biologiske mangfoldet sikres fortsatte
utviklingsmuligheter.
Tiltak
-

Basiskartlegging av nøkkelbiotoper skal gjennomføres innen
2003.
Plan- og bygningsloven skal brukes aktivt for å unngå
inngrep i viktige områder for biologisk mangfold.
Saltvannsfiskeloven, lov om laks, innlandsfisk mv., viltloven
og skogloven skal brukes aktivt for å sikre at arter eller
bestander ikke ryddes ut eller trues.

-

4.2 LANDSKAP
Landskapet skal forvaltes slik at kulturhistoriske og estetiske verdier, biologisk
mangfold og tilgjengelighet opprettholdes.
Tiltak
-

Plan- og bygningsloven skal brukes aktivt for å ta vare på
landskapsverdier som ikke har annet juridisk eller
administrativt vern.
Det stiller krav til regulerings- eller bebyggelsesplan i
strandsonen.
Det utarbeides spesielle retningslinjer til det enkelte
byggeområde. Retningslinjene skal definere:
 byggegrense mot sjø
 bygningsutforming (maks. grunnflate, høyde,
takvinkel, farge)
 utnyttingsgrad eller avstand mellom bygninger
 spesielle hensyn for å ivareta vern av
kulturlandskapet
 naustutforming og plassering
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4.3 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ
Kulturminner og kulturmiljø skal i størst mulig grad bevares.
Tiltak
-

Slitasje og forfall blant kulturminnene skal kartlegges
konkrete forvaltningsplaner utarbeides.
Nyere tids kulturminner skal registreres.
Registrerte kulturminner skal vurderes med tanke
bevaringsverdi og behov for spesielle bevaringsinformasjonstiltak.
Fartøyer med stor kulturhistorisk verdi skal kartlegges
bevares.

og
på
og
og

4.4 FRILUFTSLIV OG REKREASJON
I Evenes kommune skal alle ha mulighet til å drive friluftsliv som
helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig aktivitet i naturen.
Tiltak
-

Plan- og bygningsloven skal brukes aktivt for å sikre
allemannsretten og attraktive friluftsområder.
Innbyggerne og andre brukere skal informeres om
allmennhetens rettigheter og plikter etter friluftsloven.
Kommunen og næringslivet bør utrede muligheter og trusler
ved båt- og friluftsturisme.
Arealforvaltningen langs kysten skal ta hensyn til barnas
behov for naturpregete lekearealer i nærmiljøet
Evenes kommune skal delta aktivt i utviklingen av Ofoten
friluftsråd som bidragsyter og tilrettelegger for friluftsliv.
Evenes kommune og Ofoten friluftsråd skal informere og
drive holdningsskapende arbeid og opplæring om friluftsliv,
ferdselsloven og sikkerhet på sjøen.

4.5 BEBYGGELSE
Det kan tillates ny fritidsbebyggelse i henhold til bebyggelsesplan/
reguleringsplan i allerede bebygde områder hvor det i henhold til
kommuneplanens arealdel skal kreves slik plan. Disse områdene er ikke
markert i kystsoneplanen som ikke har juridisk bindende kraft på land. Det
anbefales imidlertid som retningsgivende for arealbruk at det innenfor
byggeområdene skal være minimum 25 m byggegrense til høyeste høyvann. I
øvrige områder skal 100 m-beltet langs kysten forvaltes i henhold til
kommuneplanens arealdel og i tråd med Plan- og bygningslovens
bestemmelser.
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Tiltak
Det utarbeides
byggeområde.

retningslinjer

for

arealplanlegginga

av

hvert

enkelt

4.6 FORURENSNING, FORSØPLING OG STØY
Vannet i kystsonen skal være godt egnet til rekreasjon, fiske og akvakultur.
Tiltak
-

Hovedplan avløp gjennomføres
Dumping av muddermasser i sjøen begrenses
Forurensingslovens bestemmelser om forsøpling handheves

4.7 NÆRING
Fiskeri
Evenes kommune skal opprettholde og videreutvikle en bærekraftig og
økonomisk lønnsom fiskerinæring. I samråd med fiskerne i kommunen er det
pekt ut gyteplasser, viktige fiskeplasser, uthavner og kaste- og
låssettingsplasser med betydning for næringsutøvelsen. Disse vil fremgå på
temakart i Arealis-databasen. Fiskerinæringen reguleres av lov om
saltvannsfiske, og det er anledning til å utøve fiske i hele kommunen etter de
reguleringer som til enhver tid gjelder. Kommunen har derfor vurdert det som
lite formålstjenlig å avgrense områder for fiskeri i kystsoneplanen.
Tiltak
-

Kaste-, låssettings- og fiskeplasser skal ivaretas når
kommunen behandler eller uttaler seg til søknaden om tiltak
i sjøen.
Det skal utarbeides temakart som viser viktige fiskeplasser,
gyte- og oppvekstområder samt kaste- og låssettingsplasser.
Temakartet skal følge kystsoneplanen som vedlegg.
Digitalt kart over fiskeriinteressene bør utarbeides.
Næringsfondet skal kunne brukes aktivt i utvikling av
fiskerinæringen.
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Havbruk
Havbruk skal være en naturlig del av den sjøbaserte næringen i Evenes.
Havbruk anbefales etablert i områder som på plankartet inneholder
arealbrukskategori akvakultur, men det er etableringsbegrensninger i
umiddelbar nærhet av sjøkabler, ved inntegnete ankringsplasser og i nærhet av
viktige farleier. Slike begrensninger må avklares i hvert enkelt tilfelle.
Tiltak
-

Konsesjonssøkere skal informeres om sambruksmulighetene
og konflikter på ulike lokaliteter.
Havbruk skal primært lokaliseres innenfor områder for dette
formål i kystsoneplanen.
Kommunen skal avgi uttalelse til alle konsesjonssøknader.

Reiseliv
Reiseliv skal være en naturlig del av næringsgrunnlaget i Evenes.
Tiltak
-

Det søkes samarbeid med reiselivsnæring og nabokommuner
for å utvikle Evenes som del av et større reiselivsprodukt
basert på naturopplevelser.

-

Det skal legges til rette for styrt bruk av kystsonen for å
utvikle turisme.

Reindrift
Evenes kommune inngår i Grovfjord reinbeitedistrikt. Reindrift er en næring
med svært stort arealbehov og som er regulert gjennom eget lovverk.
Reindriftsforvaltningen har utarbeidet kart som illustrerer arealbruken. I
utarbeidelsen av kystsoneplanen er reindriftskartene blant flere andre innspill
lagt til grunn i arealdisponeringen.
Tiltak
-

Reindriftsinteressene skal ivaretas og vurderes i det videre
arbeid med utvikling av Evenes kommune
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4.8 HAVNER OG FARLEIER
Havområdene i Evenes skal være en ferdselsåre for nyttetrafikk og fritidsbåter.
Det kan ikke etableres havbruksanlegg i konflikt med etablerte farleier.
Tiltak
-

Kommunale kaianlegg vedlikeholdes og oppgraderes i tråd
med nye behov som oppstår.
Viktige farleier skal sikres mot etablering av permanente
hindringer som akvakulturanlegg.
Det utarbeides retningslinjer og gebyrregulativ for bruk av
kommunale kaier.

4.9 BEREDSKAP MOT AKUTT FORURENSNING
Beredskap mot akutt forurensning skal hindre alvorlige følger av slik
forurensing i Evenes.
Tiltak
-

Beredskapsplan mot akutt forurensing i Narvik politidistrikt
skal følges.

5. BESKRIVELSE
5.1 VERNEINTERESSER
Biologisk mangfold
Utgjør sammen med ren jord, vann og luft grunnlaget for menneskets eksistens,
verdiskapning, livskvalitet og velferd.
Definisjon:
-

Mangfoldet av planter, dyr og mikroorganismer, deres
arvestoffer og de samfunn de danner i samspill med
hverandre og det ikke-levende miljøet.
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Utfordringer
-

Angripe årsaker til tap av biologisk mangfold
Sikre at bruken av biologisk mangfold er økologisk
bærekraftig
Verne og om nødvendig restaurere truet og sårbart mangfold

Vernestatus

Følgende områder i Evenes er fredet med hjemmel i naturvernloven:
-

Nautå
Kjerkvatnet
Sommervatnet
Veggen

I tillegg er Laksåa og Kvitforsvassdraget vernet mot utbygging i medhold av
lov om vannressurser.
Viktige verneobjekt i Evenes
-

Mangfold av marine arter
Viktige vassdrag
Hekkeområder

Disse interessene er søkt ivaretatt i foreliggende forslag.

5.2 LANDSKAP
Det mangler registrering og vurdering av landskapsverdier både som historisk
dokumentasjon og mulig næringsmessig utnytting til turisme og eventuelt
bergverk.
5.3 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ
Kulturminnene utgjør sammen med naturressursene hovedelementer i en
samlet miljø- og ressursforvaltning. Stabilitet og historisk sammenheng i de
fysiske omgivelsene bidrar til trygghet og identitetsfølelse samtidig som
kulturarven representerer store opplevelsesmessige og estetiske verdier.
Alle kulturminner fra før 1537 og byggverk oppført før 1650 er automatisk
fredet. Samiske kulturminner eldre enn 100 år også fredet.
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I tillegg kommer alle nyere kulturminner som er særegen og bevaringsverdig
for ettertiden. Dette gjelder både samiske og norske minner som f.eks
fjordbosetting, industrialisering og samferdsel i Evenes.
Kulturminnebegrepet er svært omfattende og ikke alle kulturminner kan
bevares. Det er mangelfulle registreringer i Evenes kommune, og det vil være
viktig å få registrert og verdivurdert for å ivareta viktige hensyn i forvaltningen
av kystsonen.
Kulturminneloven verner kulturminner under vann på to måter. Er
kulturminnet et såkalt automatisk fredet kulturminne (fra før 1537 eller et fast
samisk kulturminne som er eldre enn 100 år) er det fredet direkte gjennom
loven, jf kulturminnelovens §4,1. og 2. ledd. Også skipsfunn er beskyttet
direkte av loven, men ikke fredet som fredet kulturminne. Etter
kulturminnelovens §14 tilhører funn av mer enn 100 år gamle båter,
skipsskrog, tilbehør, last og annet som har vært om bord eller deler av slike
ting i utgangspunktet staten. Det er forbudt med handlinger eller tiltak som kan
skade skipsfunn, jf §14,2.ledd.
Arealbruken er ikke vurdert i forhold til samiske kulturminners verdi, og alle
plan- og utbyggingssaker må derfor tas opp med sametinget for vurdering.
Eksempel på kulturminner i kystsonen
-

Krigsminner
Gammetufter
Båter/naust
Transportveier
Gårdstun
Liland handelssted – spesielle bygninger

5.4 FRILUFTSLIV OG REKREASJON
Kysten er et viktig område for rekreasjon og friluftsliv i Evenes, og det er
derfor viktig å sikre både områder og allemannsretten for fremtidig bruk.
Det sikres primært med krav til reguleringsplaner m/retningslinjer i
byggeområdene og restriktiv holdning til bygging i urørte områder.
Eksempel på viktige frilufts- og rekreasjonsområder
-

Forra/Botn/Austervik
Skogøya
Øysundet
Liland
Evenesvika
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5.5 BEBYGGELSE
Evenes kommune har hatt fast bosetting i flere hundre år, og aktiviteten har
vært knyttet til fjorden som næringsgrunnlag og kommunikasjonsåre.
Bebyggelsen ligger derfor i stor grad i kystsonen – spesielt ved gode havner og
i kombinasjon med jordbruksområder.
I etterkrigstiden har både nasjonale politiske vedtak og generell
velstandsutvikling medført utflytting fra landsbygda, økende inntekter, mer
fritid og høyere mobilitet. Dette har ført til at flere faste bosettingene er blitt
attraktive fritidsområder med varierende utbyggingspress.
Resultatet av en gradvis omdisponering og nybygging har medført at deler av
kommunens kystlinje i dag er disponert til fritidsbebyggelser.

5.6 FORURENSING, FORSØPLING OG STØY
Med dagens bruk av kystsonen er det en viss fare for akutt forurensing ved stor
internasjonal skipstrafikk i Ofotfjorden og risiko for drivstoffdumping fra fly.
Store deler av kommunens kystsone er imidlertid påvirket og sjenert av
generell forsøpling. Det vil derfor være viktig å vurdere strategier for å få:
- redusert fare for biologisk forurensing fra ballastvann
- redusert fare for forurensing som følge av havari
- endret brukernes holdninger til forsøpling.

5.7 NÆRING
Fiskeri
Sjøen har alltid vært en del av næringsgrunnlaget i Evenes. Fjorden gir gode
betingelser for fiskerinæringen og i 2001 er det registrert 2 personer med fiske
som hovedyrke og 2 personer med fiske som binæring.
I tillegg foregår et utstrakt ”fremmedfiske” av sild i fjorden.
Det er ikke fiskemottak i indre Ofoten.
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Fisket foregår i det meste av fjorden, og det er mangelfulle registreringer på
hvilke områder som er viktige og mindre viktige. Det skal derfor utarbeides et
fiskerikart.
I tillegg er det en del grunneiere som har rettigheter til laksefiske med kilenot.

Havbruk
Havbruk er en viktig og stor vekstnæring i landet. Evenes er i liten grad tatt i
bruk som oppdrettsområde, men det er i dag 3 konsesjoner for skjelldyrking.
Fiskeoppdrett
Det er ingen konsesjoner for oppdrett av fisk i Evenes kommune.
Evenes har stort biologisk potensial for havbruk, men potensialet begrenses
vesentlig av hensynet til offentlig ferdsel i kommunens sjøområder.
Nordland fylkeskommune har utført egnethetsvurderinger for oppdrett av ulike
marine arter. Disse vurderingene ligger til grunn i foreslåtte arealbrukskategorier.
Skjelldyrking
Blåskjelldyrking er en næring i sterk vekst. Den er arealkrevende og er
forholdsvis liten arbeidskraftkrevende. Blåskjelldyrking er en del av
havbruksnæringen med sterk økning i interesser for etablering, og
skjellmarkedet er spådd en rivende utvikling de nærmeste årene.
Den mest aktuelle produksjonsmetoden er bøyestrekk/hengekultur hvor
horisontale taustrekk holdes oppe av flyteelementer. Fra tustrekkene henges det
ut vertikale blåskjellsamlere hvor yngelen fester seg naturlig.
I forhold til skjellanlegg vil det være aktuelt å utarbeide retningslinjer for
hvordan disse skal plasseres i forhold til land og farge på flytelegemene for
estetisk best mulig plassering.
Det bør også stilles krav om forbud mot innføring av yngel fra andre
fjordområder.
Forurensningsmessig vil skjell ofte representere en forbedring av
vannkvaliteten fordi de binder betydelige mengder næringssalter gjennom
filtrering av plankton. Under selve anlegget kan det imidlertid bli betydelig
sedimentering av avfallsstoffer, særlig hvis strømhastigheten er liten. Dette
anses pga. store dyp og sterke strømmer som et marginalt problem i Evenes.
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Kommunen har flere roller i forhold til etablering av havbruksanlegg. Den skal
uttale seg til konsesjonssøknader i henhold til oppdrettsloven. Etablering
innenfor kommunen krever særskilt tillatelse fra kommunen i henhold til
havne- og farvannsloven og anlegg kan ikke etableres i strid med gjeldende
kommune- og reguleringsplan.

Reiseliv
Evenes er sammen med det øvrige Ofoten i nordnorsk sammenheng et
ferieparadis med svært varierte muligheter for spennende kultur og
naturopplevelser.
Viktige elementer i reiselivsbransjen er:
-

spekkhuggersafari
båtliv
fjordfiske
kulturminner
fotturer/fjellfiske
fjellklatring/grotting

Havner og farleier
En viktig forutsetning for bruk av fjorden er egnete kaianlegg. De viktigste
kaianleggene er i dag:
Bogen
Liland
Evenesvika
I tillegg er det en rekke andre kaier i kommunen.
Kystsoneplanen søker, i den grad det er mulig, å ivareta hensynet til ferdsel på
fjorden gjennom flerbrukskategorisering av sjøarealene. Kommunen forutsetter
at sektormyndighet gjennom konsesjonsbehandling avklarer eventuelle
arealkonflikter mot bruk av viktige farleier. Kystsoneplanen angir derfor bare
viktige farleier der dette er nødvendig ut fra hensynet til ferdsel i trange
farvann og hvor det er stor trafikk.

6. INNSPILL TIL PLANPROSESSEN
Planarbeidet er annonsert i dagspressen. Registrerte fiskere og interesseforeninger er tilskrevet med oppfordring om deltakelse. Det er mottatt en rekke
innspill som er søkt ivaretatt i plandokumentet.
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Statlige og fylkeskommunale myndigheter er tilskrevet og det er mottatt en
rekke innspill som er søkt ivaretatt.

7. PLANBESTEMMELSER
Plankart og bestemmelser knyttet til arealbrukskategori er rettslig bindende.
Planområdet er sjøen innenfor Evenes kommunes grense.

Strandsonen for øvrig forvaltes gjennom kommuneplanens arealdel og plan- og
bygningslovens § 17-2.
I det følgende presenteres de arealbrukskategorier som er brukt og hvilke
bestemmelser/retningslinjer som gjelder.
Bestemmelsene er innrammet.
OMRÅDER VERNET ETTER NATURVERNLOVEN
Nautåa naturreservat

Reguleres av egne bestemmelser.

OMRÅDER FOR SÆRSKILT BRUK ELLER VERN AV SJØ OG
VASSDRAG
Kystsoneplanen angir områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag,
herunder ferdsel, fiske, frilufts- og naturområder samt akvakultur hver for seg
eller i kombinasjon. Arealbruken gjelder både vannflate, vannet og bunnen.
Det er ikke anledning til å gi bestemmelser til arealbrukskategoriene (plan- og
bygningslovens §20-4 nr 5), men kommunene skal forvalte områdene i henhold
til egne retningslinjer i vedlegg til planen.
For byggetillatelse i sjø og for tiltak som krever konsesjon etter lov om
oppdrettsfisk gjelder plan- og bygningsloven med tilhørende bestemmelser (jfr.
plan- og bygningslovens §1).
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Det er ikke tillatt å anlegge faste eller midlertidige installasjoner nærmere
angitt hovedlei enn 250 m uten tillatelse fra Kystverket. For andre farleier
angitt på plankartet er avstanden 100 m.

8. FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL
I og med at denne planen bare omfatter sjøområdene er det viktig å
harmonisere arealbruken mellom de to planene som regulerer land og sjø. I
strandområdene (LNF-områdene) anbefales en forvaltning av strandsonen i
tråd med intensjonene i planen og forslag til retningslinjer som forutsettes
innarbeidet ved revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for
kystsonen.

9. RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV OMRÅDER
FOR SÆRSKILT BRUK ELLER VERN AV SJØ OG
VASSDRAG
Retningslinjene omhandler kommunens forvaltning av sjøområdene i henhold
til vedtatt kystsoneplan, og beskriver arealbrukskategoriene ferdsel, fiske,
frilufts- og naturområder samt akvakultur. Retningslinjene gjelder
havoverflate, vann og bunn.
Områder for allmenn bruk (FFFNA)
Flerbruksområder der det ikke er angitt spesiell bruk. Bruk og vern av disse
områdene reguleres ikke av denne planen, men gjennom andre lover som for
eksempel saltvannsfiskeloven, lakseloven, oppdrettsloven o.a.. Kommunen er
åpen for at det etableres akvakulturanlegg, men tar ikke stilling til lokalisering i
denne planen. Eventuelle lokaliseringer avklares i konsesjonsbehandling etter
oppdrettsloven. Områdene vurderes med dagens teknologi i hovedsak som
mindre egnet for akvakultur. Innenfor disse områdene kan det påregnes
konflikt med akvakultur i forhold til fiskeri, reiseliv, samferdsel og/eller
friluftsliv. Arealbruken i nærhet av akvakulturanlegg reguleres av
oppdrettsloven ved at:
-

Det er forbudt å drive fiske nærmere akvakulturanlegg enn 100 m.
Det er forbudt å ferdes nærmere akvakulturanlegg enn 20 m.

Skjellanlegg skal:
-

Ha ensartet form og farge på oppdriftsmidlene
Ha mørke/blanke oppdriftsmiddel (grå, svart, grønn eller blå). Unntak er
merkebøyer som må tilfredsstille krav med hensyn til sikkerhet.
Legges med parallelle linjer i rettvinklet form, fortrinnsvis parallelt med
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strandlinjen.

Områder for ferdsel, fiske, friluftsliv og akvakultur (FFFA)
Flerbruksområder der kommunen er åpen for at det etableres akvakulturanlegg,
men der kommunen ikke tar stilling til lokalisering i denne planen. Eventuelle
lokaliseringer avklares i konsesjonsbehandling etter oppdrettsloven.
Kommunen vil utarbeide egne retningslinjer som gjelder omfang, lokalisering
og utforming av akvakulturanlegg til hvert område.
Arealbruken i nærhet av akvakulturanlegg reguleres av oppdrettsloven ved at:
-

Det er forbudt å drive fiske nærmere akvakulturanlegg enn 100 m.
Det er forbudt å ferdes nærmere akvakulturanlegg enn 20 m.

Skjellanlegg skal:
-

Ha ensartet form og farge på oppdriftsmidlene
Ha mørke/blanke oppdriftsmiddel (grå, svart, grønn eller blå). Unntak er
merkebøyer som må tilfredsstille krav med hensyn til sikkerhet.
Legges med parallelle linjer i rettvinklet form, fortrinnsvis parallelt med
strandlinjen.

Områder for ferdsel, fiske , friluftsliv og natur (FFFN)
Områder med viktige naturverdier som kommunen ønsker å beholde mest
mulig urørt. Det er ikke ønskelig med etablering av akvakulturanlegg eller
andre næringsanlegg som kan endre områdets karakter og verdi som natur og
friluftsområde.
Områder for ferdsel, fiske og friluftsliv (FFF)
Områder hvor det er viktige ferdselsårer, fiskeriinteresser og/eller
friluftsinteresser som ikke kan begrenses ved permanente installasjoner som
akvakulturanlegg.
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